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De zomer zit er alweer op. Wanneer ik 
voor mezelf spreek, dan was het absoluut 
geen vakantie uit het boekje. En nee, dat 
heeft voor een keertje niks met Covid-19 te 
maken. 
Wat er zo bijzonder aan was? Moet ik even 
uitleggen. Begin augustus zat ‘k al vroeg in 
de morgen aan ’t water. Links en rechts van 
mij een stevige rietkraag. Hoe stil de wakers 
er het eerste uur hadden bij gehangen, zo 
prikkelend bruiste het riet van ’t leven. 
Auditief was het een waar genoegen, gezang 
en gekwetter van jewelste. Nu eens schor, 
dan weer zacht. Met schaamrood vertel ik er 
meteen bij haast niks van vogels af te weten 
(op de meest voorkomende soorten na dan). 
En hoe hard ik ook mijn best deed, ik kon 
niet een onruststokertje opmerken. Wat 
waren die beestjes goed in camouflage! 
Voor de zekerheid had ik toch maar het 
fototoestel op schoot genomen, wie weet 
kreeg ik alsnog een kans! Roerloos zat ik op 
mijn stoeltje. Genietend, maar bovenal 
luisterend. Plots was daar mijn kans, een 
bruingetint vogeltje met vuilwitte borst

greep zich vast aan een rietstengel aan 
de buitenkant van de kraag, nét waar ik 
zat. In een vloeiende beweging nam ik het 
fototoestel, zoomde in en drukte finaal de 
ontspanknop in. Ik kreeg zelfs de 
gelegenheid een tweede foto te maken. 
Luxe! Op weg naar huis besefte ik dat de 
strijd lang nog niet gestreden was. Er diende 
uitgevlooid welk vogeltje ik op bezoek kreeg. 
Als rasechte dummy gokte ik op een 
‘rietzanger’. Geen idee hoe zo’n rietzanger 
eruit ziet, maar dat zingen in het riet kon ie 
als geen ander!

Ineens was daar het besef. De linken met het 
‘gericht’ vissen op projectspiegels bleken wel 
erg talrijk. Keuze van de stek of habitat, het 
geduldig wachten, zintuigen de kost geven, 
het vastleggen op foto, de gezonde spanning 
op weg naar huis met een geslaagde foto op 
het geheugenkaartje, het grof determineren 
op soort en uiterlijk, scherp stellen aan de 
hand van details, maar bovenal: de vreugde 
bij een match, mogelijk een eerste ‘melding’ 
van een soort. Dit kon toch geen toeval zijn?

‘Google afbeeldingen’ gooide een nieuwe 
wereld voor me open. Dat determineren 
bleek geeneens zo makkelijk. Wat waren het 
er veel om uit te ‘kiezen’! Google bracht me 
bij een zakgids voor vogels in Nederland en 
België. Een handvol muisklikken later was 
ik eigenaar van zo’n zakgids. Twee dagen 
later lag ie voor de deur, en kon ik eraan 
beginnen! Uit de meer dan 300 verschil-
lende soorten vogels in mijn boek, kon ik 
er met zekerheid eentje afvinken. De kleine 
karekiet! De weken daaropvolgend ging ik 
aan het wandelen. Ik koos gericht voor een 
diverse omgeving en bezocht schorrenge-
bied, kustpolder, kanaaloevers, het bos. 
De Nikon klikte dat het een lieve lust was. 
Determineren ging steeds makkelijker. Bij 
twijfel vroeg ik raad op een facebookpagina 
met gelijkgestemden!
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ALV 2020 - bestuurswijzigingen

MC - nieuws

Onze trouwe leden is het niet ontgaan, de ALV kon niet in zijn ‘fysieke versie’ doorgaan. De 
reden daarvan is ons genoegzaam bekend. Gezien de BVK verplicht is bepaalde regels uit 
haar statuten na te leven, kozen we er voor om de verplichte ALV via Skype te laten doorgaan. 
De digitale opkomst was eerder gering, al hadden we dat op voorhand ook zo ingeschat. De 
verplichte rubrieken (kasverslag, begroting, jaarverslag, rooster van aftreden, rondvraag) 
werden besproken. 
Binnen ons bestuur zijn er enkele verschuivingen. Maiko en Marcel maken de overstap van 
bestuurslid naar adviserend lid. Ate Loonstra komt het bestuur versterken. 
Ook zin om ons ploegje te versterken? Laat het ons weten. Een vlotte pen en kennis van 
karperbeheer (in de ruime zin van het woord) zijn alvast een pluspunt!

De meldingenregen van het voorjaar april/mei droogde weliswaar enigszins op maar we 
mogen zonder twijfel spreken over het mooiste meldjaar ooit. Melden heeft door onze 
campagne en zeker ook door de webapp een flinke boost gekregen. Niet alleen 
gelegenheidsmelders klopten aan, maar we hebben er ook een flinke groep vaste melders bij 
gekregen. Elke SKP-coördinator weet dat je het daarvan moet hebben. Veel meldingen 
leverden matches op met plankfoto’s, maar toch ook opvallend veel vissen bleven 
ongevonden, vooral op het grote open water. Mijn stellige indruk is dat we nog onvoldoende 
zicht hebben op, of rekening houden met, verspreiding en migratie. Dat wil zeggen dat veel 
van de gemelde spiegelkarpers wel degelijk bij een SKP horen, maar dus niet bij het SKP in de 
buurt. En dat is logischerwijs altijd waar de matcher als eerste gaat zoeken.

Genoeg gevogeld, tijd voor de nieuwsbrief! 
Wat je deze keer mag verwachten? Flink wat 
nieuws uit Nederland. Het Vlaams aandeel 
in deze Nieuwsbrief is bijzonder gering, dat 
probeer ik bij de december-editie recht te 
zetten. Beloofd!

Verder het heuglijke nieuws dat 
Ate Loonstra ons bestuur komt vervoegen. 
En ja, daar zijn we trots en blij mee tegelijk. 
Ons jaarthema ‘overleving’ kwam afgelopen 
zomer wat in de verdrukking. We werden 
immers overspoeld met meldingen van 
stevig uit de kluiten gewassen uitzetspiegels. 
Groei in al zijn facetten werd als vanzelf de 
rode draad doorheen de BVK-zomer!

Veel lees- en kijkplezier maar weer.

Filip Matthys
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Melders mogen verwachten dat als het seizoen tanende is wij, tijdens regenachtige winter-
avonden, nog heel veel mooie matches gaan maken van al de vissen die nu nog in de zoek-
mappen op de One Drive staan.

Marcel Aarden bezorgde ons onderstaand verslagje van het SKP dat ‘m sinds dag één nauw 
aan het hart ligt. Waarvoor dank!

De Matching Community heeft sinds kort een eigen besloten facebookpagina. Een plek waar 
matchers elkaar wat beter kunnen leren kennen en elkaar kunnen helpen bij het matchen. Ja, 
liever hadden we al wat vaker ‘live’ bij elkaar gekomen’, maar dat zit er gewoon even niet in 
zoals iedereen begrijpt. 

De Matching Community blijft op zoek naar serieuze matchers die dat matchen zien als een 
uitdaging waar best wat vrije tijd in mag gaan zitten. Mochten jullie kandiddaten kennen dan 
weten jullie ons te vinden!

Filip Matthys

Half september 2020 zit SKP Bernisse en Brielse Meer reeds op 75 terugmeldingen. Dat is 
naar omstandigheden best goed. Op de Bernisse - waar normaal de meeste meldingen van-
daan komen - is al vanaf half juli niet meer te vissen. Het water is volledig dichtgegroeid met 
waterplanten en wier. Op dit ogenblik heb ik zelf 18 projectspiegels weten te vangen. Op zich 
niet slecht, vorig jaar had ik er 22 aan het einde van het seizoen.

Wat dit jaar opvallend én positief is, is het aantal projectspiegels dat de bijzondere grens van 
15 kilogram intussen bereikt heeft. Vorig jaar waren dat twee unieke exemplaren, terwijl er 
nu al acht exemplaren boven de 15 kilogram zijn teruggemeld. En jawel, de beste tijd moet 
nog komen!

Marcel Aarden

SKP Kort 

SKP Bernisse – Brielse Meer
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De Otheense kreek heeft de zomer goed doorstaan, enkel wat last van groenalg. Door de 
aanhoudende droogte heeft RWS het waterpeil van de kreek hoger gehouden dan normaal, 
een goede zaak voor landbouwers die aangrenzende percelen hebben. Ook voor de kreek zelf 
was die hoger gehouden waterstand zeker niet verkeerd: geen piek van het zoutgehalte zoals 
de voorgaande jaren, met als positief gevolg daarvan amper tot geen vissterfte.

Er is ook veel gevist. Vooral door jongeren, corona zal daar wel voor iets tussen zitten. 
Het monitoren van dit SKP floreert als nooit tevoren. Op dit moment (half september) staat 
de meld-teller al op 110 stuks, nooit eerder waren er dat zoveel. Hopelijk levert de 
karperwedstrijd ook nog wat meldingen op, ONI Terneuzen dingt trouwens graag mee voor 
de prijzen van de BVK (Internationaal Terugmeldweekend). 
In het verleden wist de kreek van Othene al eens de 25 geschenkspiegels van Corten te 
winnen. Via deze nieuwsbrief een mooie gelegenheid om die uitzetting eens tegen het daglicht 
te houden.

Op 12 december 2015 werden er 41 Tsjechische spiegelkarpers (Boheems ras) geleverd door 
de Belgische kwekerij Corten. De financiering van deze spiegels ging als volgt: tijdens het 
ITMW 2015 won Marc Paulus 25 spiegels. Die 25 stuks werden aangevuld met persoonlijke 
donaties tot een totaal van 41 van ‘geselecteerde Tsjechen’ uit Lommel. 
De leeftijd was K3, het gemiddeld uitzetgewicht bedroeg 2300 gram. De beschubbing was 
rijkelijk met middelgrote tot grote plaatschubben.
Het terugmeldpercentage van deze spiegels ligt anno 2020 op 53%. Een mooi cijfer! En nog 
steeds duiken er nooit eerder gemelde exemplaren op. Dit jaar konden er vier ‘eerste 
meldingen’ genoteerd worden. Onder die vier vissen een prachtige spiegel van 11,1 kilogram, 
gevangen door Theo Hoogerland (voorzitter van de karpercommissie ONI). Afrondend, de 
lichting Tsjechen toont een mooie en veelbelovende groeicurve.

Marc Paulus

SKP ONI Terneuzen – Otheense kreek

Marcel met twee totaal verschillende projectspiegels op respectievelijk 17 
(Special Carp 01/2018) en 28 pond (Carpfarm 01/2013).
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Theo met een ‘eerste melding’ op 11.1kg 
(Tsjech – Corten), vanop de 
Otheense kreek.

SKP Weesp

Waar vorig jaar december de teller voor het Weesper SKP op 37 gematchte vissen stond, 
werd dat aantal dit jaar in juli al gehaald. Consistent matchen, regelmatig contact 
onderhouden met melders en gegevens uitwisselen met buur-SKP’s hebben tot een toename 
van meldingen en matches geleid. De teller loopt sindsdien gestaag op en momenteel zijn er 
al 58 vissen gematcht aan een uitzetting in het Weesper water. De eerlijkheid gebiedt wel te 
zeggen dat 23 van die meldingen het gevolg zijn van de uitzetting met Special Carp in 
december 2019. Veel jonkies dus die zich in het eerste jaar laten terugvangen. In augustus 
schreef ik hierover een verhaaltje op de BVK website 
(zie spiegel van de maand augustus 2020). Behalve de pubers die nogal aanwezig zijn, is er 
ook nog wel het één en ander te vertellen over een paar oudjes. Een vis die er uit springt is 
een spiegelkarper die in 2005 op de Gaasp is uitgezet en sindsdien spoorloos bleef. Totdat 
recent een foto via Facebook bij Joris terechtkwam. Een 21 kg zware vis, gevangen in 2019 
op het Amsterdam Rijnkanaal. De match met de Weesper uitzetting op de Gaasp werd snel 
gevonden. De eerste melding van deze vis.

NIEUWSBRIEF BELANGENVERENIGING VERANTWOORD KARPERBEHEER
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Het is toch heel bijzonder dat zo’n vis die al die jaren nooit is gemeld en nu, op niet eens zo’n 
enorme afstand van de uitzetplaats, is teruggevangen. Het werpt meteen de vraag op hoeveel 
Weesper vissen nog meer de dans zijn ontsprongen of nooit zijn gemeld. 
Het Weesper gewicht-record dat al jaren op 16 kg stond is dit jaar dus verpletterd. Maar niet 
door deze zojuist genoemde vis. Nee, enkele weken eerder wist ik een tweetal vreemdelingen 
van boven de 20 kg uit het IJmeer terug te vinden in de Weesper archieven. De grootste 
daarvan was ruim 22,5 kg. Dit is vanaf nu het Weesper record. Joris Weitjens heeft hier 
elders in deze nieuwsbrief meer over geschreven. Overigens waren ook dit beide vissen die 
nog niet eerder gematcht waren. Het terugmeldpercentage loopt dus gestaag op, ook voor 
vissen die al bijna 20 jaar geleden zijn uitgezet.

Afgelopen najaar zijn we een experiment gestart door aan weerszijden van het Amsterdam 
Rijnkanaal karpers uit te zetten. 25 karpers werden aan de oostelijke (Weesper) kant uitgezet 
en 25 aan de kant van Amsterdam.

Uit de SKP-resultaten komt zonneklaar naar voren dat het oversteken van dat kanaal geen 
vanzelfsprekendheid is voor karpers. Sinds de eerste Weesper uitzettingen in 2001 kregen we 
zelfs nog geen enkel bewijs van een Weesper die het ARK in westelijke richting overstak. De 
Amsterdamse vissen weten wel veel gemakkelijker het Weesper water en dan ook weer terug 
naar Amsterdam te vinden! Oversteken van onervaren vissen vindt dus om nog 
onopgehelderde oorzaken (vrijwel) uitsluitend in oostelijke richting plaats. 
Tenminste als we afgaan op de SKP-monitoring. We waren benieuwd of dit beeld zou worden 
bevestigd door dit experiment.

Overstekende karpers

NIEUWSBRIEF BELANGENVERENIGING VERANTWOORD KARPERBEHEER
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Tot eind augustus waren er 6 meldingen 
van de 50 uitzetters. Alle 6 meldingen 
kwamen van de eigen kant van het kanaal, 
tot we eind augustus eindelijk een melding 
konden noteren van een projectspiegel die 
van de Weesperkant van het ARK naar de 
Amstel bij Amsterdam was gezwommen. 
De komende jaren hopen we op meer 
meldingen en matches van deze goed 
herkenbare lichting Special Carp. Hopelijk 
krijgen we dan een betrouwbaarder plaatje 
over het percentage overstekers en de 
voorkeursrichting van deze vissen.

Ate Loonstra

De eerste geregistreerde overzwemmer 
vanuit Weesp.

Oostvaardersplassen en Markermeer

Droogvallende karpers

Afgelopen zomer was er opnieuw ophef over natuurgebied de Oostvaardersplassen. Dit keer 
over de grote vissterfte van vorig jaar zomer als gevolg van de peilverlaging in combinatie met 
droogte en hitte. Staatsbosbeheer en betrokken partijen wordt verweten veel te laat in actie te 
zijn gekomen. Ik moet zeggen dat ik die partijen, waarvan Sportvisserij Nederland er eentje 
is, niet benijd. Je doet het niet gauw goed! Niet veel mensen weten dat een dergelijke 
peilverlaging al eerder is toegepast in de OVP waarbij ook toen al tienduizenden vissen, 
vooral karpers, het loodje legden. Het stonk daar destijds zo dat bezoekers gingen klagen. 
Sportvisserij kwam toen met het plan de vis (voornamelijk karper) bij deze peilverlaging af 
te vangen en over de dijk te zetten in het Markermeer. Daar is inmiddels gevolg aan gegeven 
maar voor veel karpers kwam de hulp dus te laat.

Om een meer structurele oplossing te bieden voor ‘droogvallende karpers’ is er inmiddels een 
verbinding gemaakt met het omliggende water (Lage Vaart). Bij de BVK zijn we voor robuuste 
watersystemen waar karpers hun gehele levenscyclus in gezondheid kunnen doormaken. De 
Oostvaardersplassen zijn vanuit karpers gezien niet meer dan een enorme paaigrond plus 
kinderkamer voor karpers tot een jaar of drie. Verbinding met de diepe vaarten in Almere 
en Lelystad is dan een goeie stap richting zo’n robuust systeem. De overvloedige aanwas van 
karpers kan dan via die vaarten en de schutsluizen eventueel zelfs nog het Markermeer op.

NIEUWSBRIEF BELANGENVERENIGING VERANTWOORD KARPERBEHEER
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Inmiddels is circa 38 ton karper over de 
dijk in het Markermeer uitgezet. 
De karpers wegen gemiddeld 5 kg per 
stuk bij circa 70 cm. Dat zijn dus rond 
de 7600 karpers. Dat is ruim vier keer 
zoveel als SKP’s sinds 2005 in totaal aan 
k3 spiegelkarpers hebben uitgezet in het 
gebied (we rekenen daar de zuidelijke 
randmeren en het IJmeer bij). OVP-ers gaan het Markermeer op.

Is deze onlangs gevangen 
IJmeerschub soms blijven hangen 
in de zegen bij afvissing van de 
Oostvaarderplassen? 
De beschadiging van de rugvin 
zou daardoor verklaard kunnen 
worden. Ook de bouw wijst in die 
richting van een OVP-karper.

Effecten op de karperstand

Als BVK hebben we al eerder onze gemengde gevoelens over dit beheer laten blijken. 
Uiteraard houden wij daarbij vooral de belangen en wensen van de karpervissers van het 
IJsselmeergebied in het oog. Die zijn de afgelopen tien jaar verwend geraakt met een mooi 
gevarieerd bestand bestaande uit schubkarpers en spiegelkarpers met een hoog gemiddeld 
gewicht (circa 12 kg). Hier en daar hebben we wat karpervissers gepeild naar de vangsten van 
afgelopen maanden. Karpervissers in het IJsselmeergebied spreken over grofweg een 
verdrievoudiging van hun vangsten in 2020 en dat betreft dan louter schubs van het 
verwilderde soort. Hoewel Sportvisserij Nederland spreekt van robuuste vissen zijn de 
OVP-karpers die wij hebben gezien dat bepaald niet. Vissen van 70 cm bij 5 kg zijn ronduit 
slank om niet te zeggen mager. Het lijkt hoogst onwaarschijnlijk dat een deel van deze 
karpers ooit de 15 kg zal bereiken en we verwachten dat het gros niet eens de 10 kg zal halen, 
ook niet in het IJsselmeergebied.

Geen ramp misschien, maar het doorkruist wel het beleid en beheer waar SKP’s in de buurt al 
sinds 1998 mee bezig zijn. Al voor het begin van die SKP’s verwachtten wij dat het uitzetten 
van kweekkarpers effect zou hebben op de bouw van de toekomstige aanwas van 
‘IJsselmeerkarper’. Jonge aanwas van IJsselmeerkarpers is ondanks een negatieve trend, 
nooit geheel opgedroogd. De laatste jaren begon op te vallen dat dat eigen broed meer 
‘veredeld’ raakte dan de generatie voor de SKP’s. Niet zo gek als je weet dat gemiddeld over 
het gehele gebied (inclusief ZRM) ongeveer 1 op de 5 gevangen karpers een spiegel is/was.

NIEUWSBRIEF BELANGENVERENIGING VERANTWOORD KARPERBEHEER
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Circa 1 op 3 in de zuideli-
jke randmeren en 1 op 10 
in IJmeer/Markermeer. 
Wij zouden het als buur 
SKP’s en de BVK jammer 
vinden als die 
‘natuurlijke veredeling’ 
wordt teruggedraaid 
door de komst van nog 
veel meer OVP-karpers. 

Hoogstwaar-
schijnlijk 
eigen aanwas 
IJssel-
meergebied: 
zo zien wij ze 
liever!

SKP Markermeer

Coming out of the giants

Wij hebben onze bedenkingen aan Sportvisserij Nederland voorgelegd en hen gelijk 
voorgesteld om het beheer in de goede richting terug te buigen. Het is een feit dat de 
karperstand in het gebied, ook met de lading OVP-karpers, behoorlijk dun blijft, zeker in kg 
per ha. Dat biedt wellicht (ook bij Rijkswaterstaat) kansen om de verhouding schub/spiegel, 
zo je wil verwilderd/gekweekt, in Markermeer en IJmeer iets minder scheef te trekken in de 
vorm van een (compenserend) SKP Markermeer. Zo’n SKP zou ook een extra handvat 
kunnen/moeten zijn om met beroepsvissers met IJsselmeervergunning tot concrete 
afspraken te komen over benutting van karper. Zodra we antwoord hebben van Sportvisserij 
Nederland laten we het aan jullie weten. 

Joris Weitjens

Met SKP-monitoring kunnen we van alles onderzoeken. Ieder heeft zo z’n voorkeur: 
persoonlijk vind ik verspreiding en migratie het meest boeiend aan onze hobby, maar ook 
voor overleving van projectspiegels kun je me wakker maken. In geval van groei is dat wat 
dubbel. Bij dat onderwerp ervaar je al heel gauw iets van rivaliteit, misgunnen, geruchten, 
maar ook ‘geheimsluiperij’ en visserslatijn. Wat met betrekking tot groei ook vaak gebeurt is 
dat de buitenwacht alvast conclusies trekt waar SKP-coördinatoren en de BVK nog helemaal 
niet aan toe zijn. Wij kijken als BVK heus wel naar die paar uitschieters, maar gemiddelde 
groei volgen we net zozeer. Het bereiken van hoge gewichten is voor ons ook niet dé maatstaf 
voor het succes van een project. Hoge gewichten zien we bij de BVK veeleer als een welkom 
bijproduct van goed beheer.

Vrij lange inleiding om te laten weten dat we de laatste twee à drie jaar op open water  te 
maken hebben met een even spectaculaire als verbazingwekkende golf aan meldingen van 
projectspiegels zwaarder dan 20 kg. Het heeft al met al best lang geduurd voor die kaap van 
20 kg werd genomen, maar het hek is van de dam. 
Zo ongeveer tien jaar geleden zagen we de eerste 20 kg-projectspiegels van open water 
verschijnen in de meldingen. Dat betrof dan - logischerwijs - projectspiegels van de eerste 
SKP’s tussen 1998 en 2006.

Gigantengolf

NIEUWSBRIEF BELANGENVERENIGING VERANTWOORD KARPERBEHEER



11

De Duitsers van het Galicisch ras, tussen 2000 en 2012 door Viskweekcentrum Valkenswaard 
geleverd, zijn daar een goed voorbeeld van. Degelijke groeiers, prima overlevers, maar 20 
kg vissen, daar zagen we er tot een jaar of vijf geleden niet heel veel van. Als je weet dat deze 
vissen vanaf 2000 aan SKP’s zijn geleverd was dat opvallend. Villedonners produceerden 
immers in open water al circa acht jaar na uitzetting de eerste 20 kg vissen. Deze Duitsers 
blijken echter veel langer door te groeien dan veel andere bloedlijnen. Afgelopen jaar kwamen 
er alleen rond Amsterdam al acht nieuwe 20 kg-plus Duitsers bij. Het ging steeds om vissen 
uitgezet tussen 2002 en 2005. Daar wel bij gezegd hebbend dat twee van die 20 kg plus vissen 
al een jaar of vijf ongematcht rondzwommen. Tot Ate Loonstra licht in de duisternis bracht en 
twee verschillende Duitsers van SKP Weesp en omstreken matchte.

Duitsers

Veelal van het consumptietype: Villedonners, Duitsers, Hongaren maar ook veel vissen van 
niet te achterhalen herkomst. Het wekte de indruk dat de in dezelfde periode uitgezette 
karpers met Valkenswaardbloed die 20 kg niet of nauwelijks in zich hadden. En hoewel wij 
voor herkenning,  schoonheid en mogelijk ook levensverwachting van karper bleven hameren 
op variatie, vonden veel karpervissers het eenvormige aanbod van kale spiegels tussen 2008 
en 2015 helemaal niet erg. Ze groeiden toch hard naar de 20 kg? 
Dat verhaal bleek echter iets genuanceerder te liggen. Je kunt al die verschillende bloedlijnen 
niet over één kam scheren Er zitten opvallende verschillen in groei tussen bloedlijnen, 
lichtingen zelfs. Er zijn tal van uitzettingen in open water geweest waarvan zelfs niet één 
exemplaar de 20 kg heeft gehaald. Maar er blijken ook typen te zijn die weliswaar niet snel 
groeien maar uiteindelijk wel een behoorlijk percentage van 20 kg voortbrengen. 

In 2018 klopte de even 
sympathieke als ‘uitgenaste’ karpervisser 
Jan van Dooren mijn stokoude record van 
Naeffje die in juni 1988 22.2 op de schaal 
bracht. Deze Duitse Weesper uit 2003, 
bekend als ‘De Lange’, werd geklokt 
op 22.5 kg! 

In mei 2010 maakte deze vis mij even heel 
gelukkig. Klein smetje was dat deze vis van 
het IJmeer nooit gematcht werd. 
Tot Ate Loonstra er afgelopen jaar werk van 
maakte en de plankfoto tussen de Duitsers 
van Weesp 2002 vond. In 2015 ging deze vis 
over de 20 kg. 

NIEUWSBRIEF BELANGENVERENIGING VERANTWOORD KARPERBEHEER
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Duitsers

Groot en mooi bijten elkaar niet

Opvallend zijn ook de 20 kg plus vissen van het Brennen-type (Carpfarm) die afgelopen twee 
jaar zijn gemeld bij  onder andere SKP Twentekanaal en ook bij SKP Nederrijn-Lek. Eerder 
onderzoek naar de groei in open water van dit type uitgezet tussen 2006 en 2009 liet zien dat 
de groei in open water relatief snel stagneerde. 15 kg plus vissen van deze lichtingen waren en 
zijn bij de betreffende SKP’s (Amstelboezem en Zuidelijke randmeren) zeldzaam. Opvallend 
dus dat de latere lichtingen geleverd door Carpfarm (tussen 2011 en 2015) al na zeer korte tijd 
20 kg plus-vissen opleveren. Zou het samenhangen met het andere karakter van het water 
waar deze nieuwe lichtingen werden uitgezet? Of gaat het om vissen van een iets andere 
herkomst/bloedlijn? In de vrij ondoorzichtige wereld van karperkweek is het vanuit onze 
positie lastig om overal de vinger op te leggen. Het is overigens altijd een combinatie van 
factoren die bepaalt hoe groot een karper wordt.

2020 is echter nog meer het jaar van de doorbraak van de mooi beschubde giganten die 
werkelijk overal in open water opduiken. Kijk maar eens bij bijzondere vangsten in deze 
editie. Heel veel van deze vissen zijn afkomstig van die ene kweek in april/mei 2005 toen 
Jan van Mechelen op ons (toen nog Centraal Overleg Spiegelkarperprojecten) aanraden een 
Valkenswaarder kruiste met een consumptievis. Dat werd een Villedonner. Daarvan zijn er 
vooral heel veel in 2006 uitgezet (vandaar 06-kruising) maar ook nog in 2007 en 2008.
Een paar jaar geleden begon al op te vallen dat dit type goed doorgroeit , vooral ook in lengte, 
maar je weet natuurlijk nooit wanneer dat ophoudt. Met lengtes tussen de 95 cm en 103 cm, 
die we nu al hebben genoteerd, kun je rustig gaan denken aan/dromen over karpers van meer 
dan 30 kg. Ik heb het dan wel over echt open water. Dus niet over bijvoorbeeld een sluisstuk 
van het Kempisch kanaal. Op dergelijke beperkte druk beviste wateren is hengelaarsvoer, zeg 
maar boilies, niet zelden een belangrijk en vast bestanddeel in het menu van die karper. En 
dat geeft veel extra kilogrammen! 
De vis die van de zomer onder meer op KWO-Boulevard verscheen en daarna over het Face-
book ging, met het duizelingwekkende gewicht van 28 kg, is geen ‘bolieverwerkingsbedrijf’ 
maar een karper van open water, Rijnlands boezem. En jawel, weer die kruising Valken-
waard-Villedon uitgezet in 2006 . 

Mijlpaal voor SKP-Twentekanaal: de eerste 
projectspiegel (lichting 2012 Carpfarm) 
over de 20 kg.
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We hebben even overleg gehad met de 
matcher van dienst Jochem Diederiks 
lid van de Matching Community en 
trekken van SKP Leiden/Rijnlands 
boezem-zuid. Jochem heeft toegezegd 
om voor de volgende NB een stukje te 
schrijven over een van de meest 
succesvolle SKP’s van Nederland. 
Tegen die tijd hoopt hij ook 
toestemming van de vanger te hebben 
om deze bijzondere melding te delen 
met ons en in het juiste perspectief te 
plaatsen. We kijken er naar uit!

Ook op de cover van deze nieuwsbrief 
een Valkenwaard/Villedon-kruising. 
Niet zozeer vanwege het (voor dit 
type) hoge gewicht (nog geen 15 kg), 
maar wel vanwege de schoonheid 
van deze karper. Een nooit eerder 
gemelde vis van de randmeren.

Feit is dat de samenstelling van 
20 kg plus-vissen van open water, 
zeker in Nederland, thans bijzonder 
gemêleerd is. Helemaal omdat tussen 
de eerste generatie SKP-Valken-
swaarders (1998-2004) ook vissen 
blijken te zitten die zelfs twintig jaar 
na uitzetting plots met de 20 kg-grens 
flirten.

Ja, ook de eerste Tsjechen gaan al 
voorzichtig door de 20 kg-grens, maar 
wat ons betreft en naar voorbeeld van 
die geslaagde kruising uit mei 2005 
hoeft het echt niet zo hard te gaan. 
Gestage groei lijkt vooralsnog de 
beste garantie voor gezonde, oude en 
grote vissen! 

Joris Weitjens

Spraakmakende 06-er voor Joost Zijerveld.

De coverkarper, een 06-er met typerende grote 
plaatschubben.

Inmiddels een van de monumenten van 
het AHV-SKP, net voor de paai van 
2020 dicht tegen de 20 kg, voor Allard 
van Huisstede.

NIEUWSBRIEF BELANGENVERENIGING VERANTWOORD KARPERBEHEER
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Bijzondere meldingen
Waar moet ik beginnen? We hebben toch wel een prachtige hobby die nooit gaat vervelen. 
Ja karpervissen is mooi, karpers zijn prachtige vissen, maar konden we die karpers niet zo 
volgen zoals we nu doen dan was ik vast andere interesses gaan uitbouwen. Maar nu heb ik 
hier m’n handen vol aan en m’n hoofd vol van.

Deze bijzondere melding schiet me gelijk te binnen:

Mark Govaard is een vaste melder bij het AHV-SKP. Een paar jaar terug kwam hij in een 
zone van de stadsboezem terecht waar wij graag SKP-uitzettingen doen: de Westlandgracht. 
Dat we daar graag uitzetten komt omdat het een komvormige uithoek van de Amstelboezem 
betreft. De meeste van jullie zullen wel weten dat in komvormige wateren uitzetters vaak 
lang blijven hangen, dit in tegenstelling tot lintvormige wateren waar uitzetters vaak gelijk op 
sjouw gaan, zoals ze het in Amsterdam zeggen. Met bestuurders en tal van leden die het nog 
altijd onnuttig vinden om in open water karpers uit te zetten, is uitzetten in zo’n kom extra 
slim. Met stroop en hoge terugmeldpercentages vang je twijfelaars van SKP!

Het creëren van zo’n 
hangplek heeft ook nadelen. 
Mark Govaard verzuchtte 
dat-ie dan wel leuk 
spiegels ving maar een 
spraakmakende qua 
migratie zat er nooit bij. 
Toen-ie onlangs weer een 
spiegel uit de stadsboezem 
meldde raadde hij gelijk de 
lichting. Zeker 2018 
Westlandgracht?

Dat kon ik beamen. Toch 
zat  er bij de fraaie EDKO 
nr 1827 al een vangstkaartje 
met een mooie verrassing: 
Augustus 2019 Ams-
tel-Drechtkanaal! Helemaal 
geen honkvaste luiaard dus 
maar een reeds bereisde 
Roel. De vangplek van die 
andere vaste melder, Sander 
Kunst, 
lag 33 km naar het zuiden! 

Heen en weer

Double strike voor Sander Kunst. Rechts de 1827.
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Pascal Phillipi is een echte grootwatervisser en dan vooral van open water. 
In het IJsselmeergebied plus randmeren heeft hij de afgelopen decennia de metamorfose 
van de karperstand van dichtbij meegemaakt. De enorme scholen verwilderde schubs begin 
jaren ’90 met twintigponders als cadeautjes. Naar het eind van de jaren 1990 de eerste 15 kg-
schubs en na de eeuwwisseling steeds een stapje hoger qua pr. Tegelijk namen de vangsten in 
aantallen drastisch af. Gelukkig maar dat er SKP’s waren! Pascal viste eigenlijk nooit dichtbij 
de uitzetpunten van Amsterdam, IJssel of zuidelijke randmeren maar ving de afgelopen 20 
jaar wel z’n spiegelkarpers. Veelal ‘nestvlieders’ van verschillende SKP’s, vooral die uit 
Amsterdam, deden hem als originele Amsterdammer goed. Soms trof hij ze tegen de 100 km 
van het uitzetpunt. Afgelopen voorjaar liet Pascal me deze oogverblindende vis zien.

Sterk natuurlijk, maar wat mij 
vooral blijft verwonderen is 
hoe die karpers het voor elkaar 
krijgen om dan de weg terug te 
vinden. Ik geef je op een briefje 
dat het mij met m’n boot niet 
zou lukken! Vooral dat stuk 
door de stad terug naar de 
Westlandgracht is bochtig met 
tal van afslagen. Ja, ik weet dat 
ze zich op het magnetisch veld 
kunnen oriënteren, maar ik 
verdenk ze er toch van dat ze 
een stratenboekje op de 
rechterflank hebben…

06-ers stelen de show

Pascal met zijn 06-er 
op het IJsselmeer.
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Ja, 20 kg plus en ja de kenners zien 
gelijk: dat is zo’n 06-kruising Villedon/
Valkenswaard. Het matchen van zo’n mooi 
beschubde is natuurlijk een feest, maar 
je moet wel het goeie project hebben. Ze 
zijn in open water uitgezet in onder meer 
alle randmeren, Friese boezem, Amstel-
boezem, Nederrijn, Rijnlands boezem en 
Haagse boezem. Mijn tweede keus was 
Amsterdam en jawel hoor: een niet eerder 
gemelde 06-er, uitgezet in de Schinkel 
achter het Olympisch stadion in Amster-
dam. Nota bene op een steenworp afstand 
van de plek waar Pascal opgroeide! 14 jaar 
zoek en Pascal vindt ‘m ergens aan dat 
grote IJsselmeer op een km of 70 van het 
uitzetpunt! Magie. Zal je altijd zien, een 
maand later kregen we een melding van 
diezelfde vis. In 2017 bleek deze 06-er een 
heel stuk stroomopwaarts op de IJssel 
gezwommen te hebben op ruim 110 km 
van het uitzetpunt! Ik heb even genoeg 
gezegd. Geniet van de foto’s. 

Onlangs heb ik me toch laten verleiden om 
me aan te melden bij Facebook. Niet omdat ik 
zo nodig m’n face wil laten zien, maar vooral 
vanwege die foto’s van spiegelkarpers van open 
water die wel worden getoond maar niet worden 
gemeld. Het blijkt een goudmijntje voor meldin-
gen! Vooral door gelijk een chatbericht te sturen 
naar m’n virtuele ‘vrienden’ die een projectspie-
gel laten zien krijgen we veel extra meldingen 
binnen. En ik moet toegeven, best gezellig soms 
op Facebook. Bovendien betrekken we op deze 
manier ook wat meer mensen bij SKP’s en 
melden in het bijzonder. Hoewel er altijd karper-
vissers zijn die helemaal niks hebben met extra 
info over hun vangst, zijn er gelukkig genoeg die 
net als wij smullen van bijzondere meldingen.

Half augustus kreeg ik ven verschillende kanten 
het bericht dat er een mooi beschubde van 22 kg 
op Facebook stond. SKP-coördinator van Zuid-
west-Nederland Jim Versluis vroeg zich af of die 
van de uitzettingen van ZWN kon zijn?

Alfred Schaapman met de Schinkel-06 op 18 kg in 
de IJssel in 2017.

De Facebook 06-er
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Nu is de groei van de in de benedenrivieren uitgezette karpers inderdaad soms spectaculair, 
maar als je weet dat ze pas in 2013 zijn begonnen met uitzetten is 22 kg te veel van het goede. 
Zeker bij dit niet snel, maar gestaag, groeiende type. Ik zag namelijk gelijk dat het (wederom 
inderdaad) om het Valkenswaard/Villedon-type ging. Maar ja benedenrivieren, waar moet je 
dan zoeken: Den Haag was m’n eerste ingeving of Rijnlands boezem. Toch ging er ook ergens 
een belletje rinkelen. De vis deed me denken aan een 06-er van het IJmeer die twee jaar 
geleden al de 20 kg was gepasseerd. Die zat bij ons ‘schaduwproject’ op het IJmeer. 
Te kleine vissen van de 06-uitzetting in de randmeren zetten we destijds in een afgesloten 
‘opgroeiwater’. De norm was <700 gram. Lang hoefden we niet te wachten om deze vissen 
alsnog uit te zetten in het naast het opgroeiwater in Muiden gelegen IJmeer 
(in open verbinding met zuidelijke randmeren). In juli en augustus waren ze al groot genoeg 
en vingen we ze met de hengel af.

Op 23-08-07 zetten we deze vis van 50 cm bij 2500 gram over van het opgroeiwater in het IJmeer.

Jullie snappen het. Het was een match van de 22 kg-vis die op Facebook stond in de handen 
van een zo te zien overgelukkige karpervisser.
Ik nam contact op met vanger Remco de Koster en hij gaf toestemming om zijn vangst te del-
en. Als zo’n uitgesproken vis in de publiciteit komt zie je vaak dat er meer meldingen volgen. 
Ook nu. De vis bleek voor de vangst in mei/juni al gevangen te zijn in het Hollands Diep, nog 
eens een km of 25 naar het westen. Karpervissers van het IJmeer en randmeren putten daar 
hoop uit dat deze vis al op de weg terug is naar deze contreien.

Joris Weitjens
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